


ENTREVISTA

LUÍSA

SCHMIDT
Nas políticas ambientais, o barato sai sempre caro. Luísa Schmidt

faz parte da equipa que introduziu a Sociologia do Ambiente em Portugal.

A investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa articula-se

entre a academia e a sociedade. Esteve envolvida no "Sustentabilidade: Primeiro Grande

Inquérito em Portugal", recentemente publicado em livro, em que se mediu o pulso aos

portugueses em matérias ambientais. 0 estudo, elaborado antes dos incêndios de 2017,

já revelava que os fogos florestais eram a principal preocupação da população.

Um ano depois da tragédia de Pedrógão Grande, que deixou o país em choque, a

investigadora aponta as falhas que persistem e que é preciso combater no ambiente.



FILIPA UNO
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Passou um ano desde o incêndio de Pedrógão

Grande. O que mudou no país depois desta

catástrofe?

A tragédia conseguiu instalar a floresta

como unia preocupação geral do país. Isso não

existia antes. Em larga medida, as causas foram
ventiladas e mostraram-se consensuais. Ficou

a perceber-se a falta de gestão florestal e fica-

ram à vista os erros acumulados. O desordena-

mento florestal é uma herança difícil, que re-
monta ao Estado Novo, aos baldios do centro

e do Norte, que foram florestados com pinhei-

ro-bravo, e depois houve a expansão do euca-

lipto a partir dos anos 1960. Com o êxodo ru-
ral que nunca mais parou, o desordenamento
florestal foi-se agravando sempre. Nos incên-

dios de 2017, ficou ainda visível a desorganiza-

ção do combate e o disfuncionamento do SI-
RESP. Também ficou evidente que o funda-
mentalismo ultraliberal não resolve os proble-
mas da floresta. O Estado tem de intervir con-
sistentemente. Não se pode deixar o mercado

a governar a floresta. A política de Assunção
Cristas foi nesse sentido. Quando, em 2011, as-

sumiu o megaministério, que incluía Agricul-
tura, Ambiente, Florestas, Habitação, Mar...,
foi um disparate! Ela não rinha obviamente pre-
paração e ainda por cima acabou com a Auto-
ridade Florestal Nacional. Os serviços flores-

tais existem desde o século XIX em Portugal

por alguma razão. Esse foi um erro fatal para a

gestão florestal e para a qualidade dos recur-
sos: não podemos ter boa água sem ter boas fio-



restas. Com Pedrógão Grande e tudo o que
aconteceu nesse Verão fatídico, voltou a pôr-
-se o dedo na ferida, que é o cadastro [florestal] ,

um instrumento vital para o país todo.

Não está a ser fácil fazê-10.

Acho que é uma questão de vontade políti-
ca e de organização. Hoje temos uma série de

funcionalidades tecnológicas para fazer o ca-
dastro muito mais rapidamente, como fizeram

os espanhóis na Galiza É complexo, mas con-

segue-se. Tinha de se pôr equipas no terreno
bem coordenadas, que até podiam envolver jo-
vens universitários que saibam manusear tec-

nologias de informação e comunicação, junta-
mente com o Instituto Geográfico do Exérci-

to, que tem autoridade, ciência e pragmatismo.
É uma questão de empenho e de decisão polí-
tica. Outro lado desta questão é que nunca hou-

ve tanta limpeza da floresta como este ano. Mas
escusava de ter sido à custa de manipulação do

medo e de carência de informação com aque-
la carta ameaçadora da administração tributá-
ria: "Limpe, senão vai ser multado." Isso levou

a erros gravíssimos, como o abatimento de ár-

vores de fruto, oliveiras e outras espécies. Ain-
da recentemente recebi uma descrição do Al-

garve em que foram derrubadas alfarrobeiras

e oliveiras centenárias.

Mas as pessoas não foram suficientemente

informadas?

Não. Receberam a carrinha e ficaram sem
saber o que fazer. Deveria ter-se feito um en-

quadramento prévio informativo às popula-

ções, por exemplo, através dasjuntas de fregue-
sia, que são as instituições de proximidade. Al-

gumas até o fizeram, j á depois de as pessoas re-
ceberem a notificação. Mas, em geral, entrou
tudo em pânico de uma forma perfeitamente
evitável e errada. Criaram-se situações incrí-
veis de abate de árvores e negociatas, pois, de

repente, inflacionaram-se completamente os

preços da limpeza florestal. Houve uma série

de efeitos perversos que podiam ter sido evita-
dos se houvesse bom senso e se tivesse havido

preparação. O país é pequeno, não é nada difí-
cil pôr as pessoas a colaborar e a trabalhar nes-
te assunto eficazmente.

Mais de metade do território nacional está

em risco de despovoamento. Como é que po-

demos fixar pessoas no interior?

Há vários movimentos que agora estão a

ser organizados para valorizar o interior, mas

nunca chegam a consequências decisivas. Hou-
ve até a Unidade de Missão para a Valorização
do Interior, criada por este Governo, que defi-
niu uma série de medidas, mas parece que fi-
cou em águas de bacalhau. Agora até há um pro-
jecto da Fundação La Caixa para as zonas da

raia. Acriação de emprego é fundamental para
fixar as pessoas. Há alguns casos interessantes

no país. Por exemplo, o presidente da Câmara

Municipal de Idanha-a-Nova fez um inquéri-
to na Área Metropolitana de Lisboa e conse-
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bitação para acolher os migrantes. No início

dos anos 70, cerca de 40% da população ac-

tiva ainda trabalhava na agricultura, hoje são

menos de 4%. Actualmente, quase 80% da

população vive no litoral e os restantes 20%
no interior, sendo que uma grande parte são

pessoas idosas. Seria preciso valorizar uma
série de actividades como outros países já fa-

zem, inclusivamente Espanha, que apostou
nas suas cidades do interior. Nós fomos sem-

pre perdendo essa ideia. Houve o plano do

consultor americano Michael Porter, no iní-
cio dos anos 1990, que propôs uma série de

medidas, que vieram mais tarde a ter resul-

tados, como por exemplo a aposta nas vinhas.

Mas políticas para o interior, na altura, nin-

guém ligou nenhuma. Também Félix Ribei-

ro, que trabalhou no Departamento de Pros-

pectiva e Planeamento do Ministério da

Economia, fez o Plano Nacional de Desen-
volvimento Económico e Social em 1998,
onde propunha "clusters" temáticos para
criar pólos importantes em torno das cida-
des médias. Isso também ficou na gaveta.

Ou seja, ideias não faltam.

Temos 22% do território português clas-

sificado como área protegida ou Rede Natu-
ra. Cada vez mais se valoriza, em termos tu-
rísticos, a qualidade da paisagem. Temos

águas termais em vários sítios do país que
podem constituir pólosparaum"cluster" da

saúde muito atractivo. Aí está um tipo de ac-
tividade que pode criar serviços importan-
tes no interior. Mas, se não acautelarmos o

investimento na qualidade ambiental e na-
tural, pomos em xeque aquilo que tem sido

o nosso balão de oxigénio, que é o valor tu-
rístico do país e que passa muito pela paisa-

gem, áreas protegidas, floresta, mar, energias
renováveis...

Porque é que acha que a energia solar ain-

da não teve a dinâmica que deveria ter,
tendo em conta que somos o país da Euro-

pa com mais horas de sol?

Teve que ver com várias coisas, inclusi-

vamente com falta de visão estratégica. Hou-
ve incentivos em 2009/2010 para as pessoas
instalarem painéis solares para aquecer a

água. Na altura, não houve uma campanha
de informação séria e generalizada que che-



gasse as pessoas, contando que temos uma

população muito iletrada e as questões ener-

géticas são complexas. E até erabarato: des-

contava-se nos impostos e o apoio financei-

ro era grande. Entretanto, construiu-se uma

grande central solar em Moura e pouco mais.

Mas sem dúvida de queo solar vai crescer. O

preço de umpainel fotovoltaico reduziu 70%
nos últimos dez anos. Reduziu o preço e o ta-
manho. Agora tem de se avançar também

paraapossibilidadedeproduçãodescentra-
lizada. Na Alemanha e na Áustria, há cida-

des completamente autónomas em termos

de produção eléctrica, usando energia eóli-

ca, solar e biomassa. Temos de avançar para
isso. Mas é evidente que, aí, vamos embater

em algumas grandes empresas que têm pra-
ticamente o monopólio da distribuição em
Portugal e que já nem sequer são portugue-
sas... são do governo chinês. Contudo, no fu-

turo próximo, vai ser inevitável a produção
de electricidade limpa descentralizada.

Em relação aos automóveis, já há metas

para acabar com a utilização dos combus-

tíveis fósseis.

Tem de se investir imenso na mobilida-
de eléctrica, nomeadamente nos transpor-
tes públicos. Não podemos continuar com
uma rede de metropolitano em Lisboa de-
sacertada da cidade e da região. Esse é o

grande investimento que tem de ser feito

nos próximos tempos: os metropolitanos e

os comboios. Somos o país da UE com
maior número de quilómetros de auto-es-
trada per capita. Tratou-se de um investi-
mento importante porque chegámos ao 25
de Abril com 25 km de auto-estrada e, quan-
do aderimos à União Europeia, em 1986, tí-
nhamos apenas 187 km de auto-estrada. Foi

por isso necessário, mas depois exagerou-
se. Sobretudo em detrimento do comboio,
onde pouco investimos. Não temos umaboa
cobertura de comboios, ao contrário de Es-

panha, que tem uma cobertura fantástica.

Vamos muito bem até ao Porto, mas para
chegar a Viana do Castelo, enquanto uma

viagem de carro demora meia hora, uma ida
de comboio demora quase duas horas. Não
faz sentido.

Há um problema de mobilidade nas gran-

des cidades portuguesas.
O metro é o mais eficiente dos transpor-

tes públicos. Não podemos edificai' brutal-
mente em alguns sítios, sem prever simulta-

neamente transportes públicos eficientes. E
um absurdo que pagaremos caro. Repare na
Área Metropolitana de Lisboa e também na
do Porto. As pessoas estão a ser expulsas do

centro para os subúrbios, onde não existem

transportes eficientes e são caros. Estamos

a criar um novo problema: a qualidade de

vida diminui, não só pelas casas, muitas de-
las construídas sem grande qualidade, como
sobretudo por ficarem cada vez mais longe
dos empregos. De resto, nas últimas déca-

das, criou-se uma dependência excessiva do

automóvel próprio, que é um paradigma que
tem de ser alterado. É preciso criar condi-

ções para que as pessoas possam optar pelo

transporte público. A DECO fez um estudo

e verificou que em muitos sítios dos subúr-
bios de Lisboa é mais barato as pessoas tra-
zerem o carro do que usarem os transportes
públicos. Este novo quadro comunitário de

apoio tem de ser aplicado nesta questão fun-
damental que é o transporte público, eficien-

te e eléctrico, limpo.

No "Sustentabilidade: Primeiro Grande In-

quérito em Portugal", recentemente publi-
cado e no qual esteve envolvida, houve al-

gum resultado que a tivesse surpreendi-
do?

Não foi bem surpresa mas, na verdade,
os resultados apresentaram uma clareza sur-

preendente. Desde logo, uma convicção mui-
to forte na sociedade portuguesa de que a

única opção verdadeiramente sustentável

para um desenvolvimento consistente é in-
vestir na educação e formação. Trata-se de

um factor decisivo, tanto para a obtenção de

emprego, como de prestígio social. Depois, ou-
tro aspecto a sublinhar é o contraste entre ge-
rações em relação ao modo como vêem o futu-
ro do país. Os mais velhos requerem que o país

aposte nas actividades tradicionais, como a agri-
cultura e comércio, e os mais novos, com mais

formação, estão centrados e esperançados em
actividades inovadoras, como as energias re-

nováveis, as novas tecnologias e o sector do am-
biente. Anos de investimento na educação e na
ciência criaram, sem dúvida, uma geração mais



aberta e virada para o futuro - temos de lhes

dar "espaço de respiração" e de acção e conti-

nuar a investir no conhecimento. Outro aspec-
to curioso tem que ver com as reacções ao pe-
ríodo da austeridade. As pessoas em geral (70%
dos inquiridos) reduziram todas as actividades

que implicavam despesa, como ir aos restau-
rantes e aos ginásios ou ir de férias, mas aumen-
tar am a fruição de espaços públicos comuns de

uso gratuito, como jardins, hortas e parques na-

turais. Revelou-se a enorme importância assu-

mida pelos valores da natureza e dos espaços
públicos urbanos porque se tornaram uma prá-
tica compensatória e gratuita que veio para fi-

car. Os valores públicos saíram reforçados, e

não os do individualismo combativo.

Num país em risco de seca extrema, há per-
das de água consideráveis no sistema de dis-

tribuição em alguns municípios. 0 que está a

falhar?

Há falta de investimento nas redes de dis-

tribuição. No caso de Lisboa, a EPAL fez uma
série de obras, investiu muito na canalização
subterrânea e conseguiu conter as perdas de

água. Em muitos sítios do país continua a ha-

ver um enorme desperdício de água porque as

redes têm imensas fugas. Mas há uma outra

questão a resolver, que é a reutilização da água.

Hoje, em Lisboa, ainda se limpam as ruas com

água potável, de beber. Muitos usos, como re-

gas de j ardins, limpeza de ruas, e até rega de agri-

cultura, podem ser feitos com água tratada, que
provém das estações de tratamento das águas
residuais. Na agricultura, vai ser preciso fazer

isso porque é o maior consumidor no país: con-

some 75% da água. Em Portugal, reutilizamos

perto de 2% das águas residuais, o que é pou-
quíssimo. Há um ou dois campos de golfe no

Algarve que são sempre dados como exemplo.
Em Israel, reutiliza-se 75% da água residual.

Nós temos de dar aí um grande salto porque o

processo de desertificação é uma realidade que
veio para ficar.

Era importante haver um pacto para o am-
biente em Portugal?
Nas políticas ambientais, o barato sai sem-

pre caro. Basta pensar no que se gastou com o

combate aos incêndios. Tem de se fazer muito
mais prevenção e com continuidade. No caso

das florestas, j á houve tentativas nesse sentido:



em 2005, o director-geral das Florestas,
Francisco Rego, tomou uma série de medi-

das, tais como os planos regionais de orde-
namento florestal, o plano de combate aos

incêndios florestais, a estratégia florestal, os

grupos de análise e uso do f0g0. . . e depois pa-
rou tudo. Esta interrupção em problemas ab-

solutamente estruturais e estruturantes do

país é fatal. Um deles é a floresta e outro é a

gestão das águas.

E isso merecia o tal pacto.
Merecia um pacto que traria vantagens

para todos. Sobretudo para a saúde da eco-

nomia, que tanto precisamos. No fundo, era

aquilo que poderíamos chamar de desen-

volvimento sustentável, que é atender a um
desenvolvimento que levasse em conta a

economia, mas também o ambiente, a coe-
são social e a participação. As pessoas tam-
bém têm de ser muito mais envolvidas nas

soluções para estas serem eficazes. Temos
de continuar ainvestir muito nacapacitação
e na educação em Portugal, incluindo nes-
tas matérias sobre as quais estamos aqui a

falar: ambiente, alterações climáticas, etc,
que estão cada vez mais na agenda pública.

É contra a extracção de petróleo em Por-

tugal?

Sou, por quatro razões. Primeiro, é con-
traditório com as políticas das alterações cli-

máticas e com o acordo de Paris: o futuro da

espécie humana está, como se sabe, assusta-

doramente perturbado pela queima de com-
bustíveis fósseis. Segundo: põe em grave ris-

co os activos positivos do país, tais como ac-
tividades ligadas ao turismo, à pesca costei-

ra e à utilização de outros recursos do mar.
Ainda por cima, está perto de uma área pro-
tegida, que é o sudoeste alentejano e a costa

vicentina. Terceiro: a sociedade civil está con-

tra, como sucede com todos os municípios
da zona e com os inúmeros movimentos de

cidadãos. E, quarta razão, que não é de so-

menos, é que do ponto de vista económico

não lucramos quase nada: os contratos são

de tal modo vergonhosos na atribuição des-

tas concessões, que as "royalties" que vão ca-
ber ao Estado são ridículas e quase insigni-
ficantes quando distribuídas ao longo dos

muitos anos de concessão. Prevêem a entre-

ga ao Estado de 5% dos primeiros 10 milhões

de barris comercializados e 7% dos restan-

tes, e isto depois de deduzidos os milhões in-
vestidos pelo consórcio e os custos operacio-
nais. Quando pensamos que o Estado norue-

guês fica com 80%... Aqui, estamos a falar de

contratos feitos em cima do joelho, para não

dizer mais.

Se não é um bom negócio, porque é que o

Governo está a avançar?
O que o Governo português fez, neste

momento, foi deixar que se avançasse com

aprospecção, sem avaliação de impacto am-

biental. O que é ridículo, porque até para
abrir uma pequena agro-pecuária é preciso

avaliação de impacto ambiental. É politica-
mente desastroso e ambientalmente errado.

Porque é que eu acho que o Governo avan-

çou? Não sei que forças é que se movem para

que isto aconteça. Ajustificação dadanão co-
lhe. Dizer que os técnicos dos Ministérios do

Ambiente e do Mar consideraram que não

havia risco é disparatado - como é que o sa-

bem, antes de fazer a avaliação ambiental

que serviria justamente para isso? Aliás, o

que está em causa é uma decisão política.
Não podemos ter o primeiro-ministro a di-
zer que uma das suas prioridades tem que
ver com as alterações climáticas e, ao mes-

mo tempo, estar a deixar que em Portugal se

faça essa prospecção [de combustíveis fós-

seis] . É contraditório e vai em contraciclo
com o que se passa em muitos países euro-

peus. Será para subir as acções da Galp? Não
sei. Há aqui lógicas que escapam ao enten-
dimento público. E mais. Caso exista petró-
leo, vai logo para o mercado internacional:

nem ele é "nosso", nem a gasolina ficará mais

barata. É uma quimera...

0 lixo é um bom indicador económico? 0

que é que revela?

Sim. Amaior ou menor produção de lixo

prende-se directamente com o maior ou me-
nor índice de consumo. No auge da crise, re-
duziu-se a produção de resíduos urbanos

que, entretanto, voltou a aumentar nos últi-
mos dois anos. Agora, a tendência é, e tem de

ser, acabar com a palavra "lixo" e substituí-

-la por "matéria-prima" porque, com a eco-
nomia circular, tudo será reaproveitável, re-

ciclável, reutilizável. Já temos vários exem-
plos positivos no país.

0 Relatório do Estado do Ambiente revelou

que um terço dos portugueses continua a

não separar o lixo para reciclagem. Por-

que é que há uma fatia tão grande da po-

pulação que ainda não adquiriu este hábi-

to?

Apesar de tudo, foi uma prática que se

instalou em Portugal de forma progressiva
nos últimos 15 anos. Nos estudos que temos
feito no Observa [Observatório de Ambien-

te, Território e Sociedade], verificamos que

quem começa a separar, em geral, nunca
mais deixa de o fazer. Mas tem de se captar
novos "separadores" -com campanhas bem

feitas, que praticamente acabaram, com eco-

pontos limpos e acessíveis, que às vezes pa-
recem microlixeiras, com novas modalida-
des de recolha, mais porta a porta, e com no-
vos incentivos e penalizações fiscais, pagar
o lixo em função da quantidade produzida e

não separada.

Do seu ponto de vista, os incentivos finan-

ceiros à reciclagem das garrafas de plás-
tico podem ajudar? Esses incentivos já
existem noutros países com sucesso?

Claro que os incentivos são sempre po-
sitivos e funcionam. Ajunta de Freguesia de

Campolide,porexemplo,já criou uma moe-
da própria que dá em troco da entrega de re-
síduos e que depois serve para comprar no
comércio local - este sistema inovador está

a ter enorme sucesso, servindo simultanea-
mente para incentivar a separação e para
apoiar o comércio local. Acresce que é fun-
damental acabarmos com a deposição dos

plásticos, que são neste momento uma pra-
ga nos oceanos.

Há um papel que cabe à indústria no sen-

tido de reduzir a utilização de plástico nos

seus produtos. As empresas já estão sen-

sibilizadas para isso?

Muitas empresas começam a estar sen-
sibilizadas para esse assunto, sobretudo de-
vido a novas directivas europeias e à força
da opinião pública. Mas também à econo-
mia circular, que está a "circular" mais de-

pressa nas empresas do que na Administra-



ção Pública. De resto, um dos temas mais
debatidos mediaticamente nos tempos re-
centes tem sido o dos impactos do plástico.
A grande distribuição já tem preocupações
a este nível e as embaladoras também -
agora é necessário estudar onde e como se

pode reduzir o uso do plástico e avançar
para as soluções.

No inquérito de sustentabilidade, defende-

-se a necessidade de incentivar uma "nova

cultura de consumo mais sofisticada, me-

nos viciada nas montanhas de produtos inú-

teis". Tem de haver uma redefinição do con-

ceito de prosperidade?

Sim, temos de caminhar para uma socie-

dade menos hiperconsumista, porque não
existem no mundo recursos naturais suficien-

tes. Se a Humanidade, no seu conjunto, qui-
sesse aceder aos nossos níveis de consumo

ocidentais, seriam necessários três ou quatro
planetas. Até seriam necessários seis, se o mo-
delo fosse o norte-americano. Claro que é im-

portante continuar a investigar e a criar in-
ventos e tecnologias para substituição de re-

cursos, mas mesmo assim é preciso repensar
o desenvolvimento no sentido do combate às

desigualdades sociais e geográficas, que são

cada vez mais insustentáveis, e também te-
mos de promover um modo de consumo mais

inteligente e menos predatório. Na linha do

que advogava Gandhi: "Vivam de forma mais

simples para que outros possam simplesmen-
te viver."

Disse numa entrevista: "Para aumentar a

consciência, as pessoas precisam da ver-

dade. Essa é a minha luta de sempre." Sen-

te que nem sempre as pessoas sabem a

verdade?

Temos uma enorme carência de informa-

ção clara, consistente e acessível no que diz

respeito aos temas e problemas ambientais
nacionais e globais. Trata-se de problemas

que, por um lado, têm directamente que ver
com a qualidade de vida e com a saúde das

pessoas e, por isso, a verdade dos dados e dos

factos é essencial para as escolhas e atitudes.

Por outro lado, são problemas que mexem
com decisões políticas e económicas cruciais

e que, na maior parte das vezes, não são trans-

parentes nem evidentes para o público em ge-
ral. Ora, divulgar estes mecanismos e denun-

ciar a má-fé com que ultimamente tem vin-
do a ser promovida a mentira e o erro em dis-

curso comunicacionalmente autorizado, tor-
nou-se vital para a saúde da nossa democra-
cia.

É uma mulher de causas e não se inibe de

dizer claramente aquilo que pensa. Já teve

alguns dissabores por ser tão directa nas

suas críticas?

Eu não persigo pessoas, prossigo causas.

Mas, claro, os responsáveis pela pasta ficam

incomodados quando fica exposto que a sua

política não está a ir ao encontro das razões

pelas quais estão lá, e que são gerir e cuidar
do ambiente. Quando se evidencia que essa

política está a ser condicionada por outras

questões, e às vezes por simples incompetên-
cia... não gostam. Hásempre um problema: o

Ambiente, habitualmente, tem sido uma pas-
ta secundarizada. Agora, quando houve este

pedido de demissão do ministro por causado

furodeAljezur,eleatéveiodizerquebateram
naporta errada, pois deviam ter ido à Econo-

mia... Mas há, neste caso, uma responsabili-
dade enorme do ministro do Ambiente [João

Matos Fernandes]. Os ministros têm de se

bater pelas suas causas lá dentro [do Gover-

no]. Eu sei que é difícil quando as Finanças
são muito dominantes, mas isso é que distin-



gue uns ministros dos outros. Por exemplo,
Mariano Gago, que foi ministro da Ciência,
meteu a ciência no mapa do futuro do país.
Nós carecemos de ministros com essa capa-
cidade e força de se baterem pela defesa da

pasta ambiental. Isso é possível com convic-

ção e com inteligência. Houve o Ribeiro

Telles, o Carlos Pimenta, o próprio Francis-

co Nunes Correia foi um bom ministro e le-

vou para a frente a Lei da Água com a arqui-
tectura certa do que deveria ser a gestão da

água em Portugal. Nessa altura, também ha-
via uma boa equipa para o ordenamento do

território com o secretário de Estado, João

Ferr ão. E houve outros bons momentos, bons

planos, boas estratégias que muitas vezes fi-

caram nas gavetas, é certo. Mas o ano 2011 foi

absolutamente catastrófico para o Ambien-
te. Não só porque aministra [Assunção Cris-

tas] não conhecia esta área, como não era
nada convicta nestas matérias. Geria um Mi-
nistério tão desmesuradamente vasto de

competências que equivaleu a não ter Minis-
tério algum sobre assuntos vitais para o país:
o ambiente na sua generalidade - águas, áreas

protegidas, ar, as florestas, a habitação, a agri-
cultura - corresponde a um dos Ministérios
fortes em Portugal e mobiliza muita atenção.
E ainda havia o mar - esse grande desígnio
nacional. Não podia dar bomresultado. Mas,
estranhamente, o actual Ministério do Am-
biente ainda não alterou as leis e entorses ins-

titucionais estabelecidos erradamente nessa
altura uv






